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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het Jaarverslag 2013 van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO).  
 
Het jaar 2013 heeft zich gekenmerkt door positieve ontwikkelingen binnen het islamitisch onderwijs 
in de volle breedte, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Er waren echter ook minder goede 
ontwikkelingen, zoals de situatie bij Ibn Ghaldoun, die nu verder gaat als De Opperd, onderdeel van 
de christelijke scholengemeenschap Melanchton.  
 
Het leerlingenbestand binnen de ISBO was in 2012: 8977 leerlingen, inclusief De Roos en Ibn 
Ghaldoun. In 2013 is het leerlingenbestand: 8265, exclusief De Roos en Ibn Ghaldoun. 
 
Het KIO-traject is dit jaar omgezet naar een KIO-programma m.b.v. School aan Zet (SAZ), waarbij 
het doel is om de ingezette koers voort te zetten. 
 

Op bureauniveau hebben zich op het personele vlak geen noemenswaardige ontwikkelingen 
voorgedaan. Het personeelsbestand is hetzelfde als het jaar daarvoor.  
 
Mevrouw Meryem Kılıç is per 23 november benoemd tot bestuurslid.  
 

Qua scholenbestand, valt er helaas wel een grote aderlating te betreuren, omdat de laatste islamitische 
VO-school Ibn Ghaldoun failliet is gegaan. Dit is een verlies dat nooit meer mag gebeuren en daar 
zetten we met zijn allen onze schouders onder. De Koran leert ons in Soera 2, 216 over dergelijke 
tegenslagen het volgende: “Mogelijk heeft u een afkeer van iets, terwijl het toch goed voor u is.”  
We hopen (en vertrouwen) er dan ook op dat na het verlies van Ibn Ghaldoun, er iets mooiers voor 
terug komt. 
 
Namens het bestuur van de ISBO, 
 
Kamal el Addouti, Voorzitter   
 
Hasna Marroun, Secretaris 
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 1. Vereniging ISBO 
 

Het ISBO-bestuur ziet er als volgt uit. 

 

Naam  Bestuursfunctie  

Kamal El Addouti Voorzitter 

Numan Akyüz Penningmeester  (herbenoemd per 23-11-2013) 

Hasna Marroun Secretaris 

Mohamed Boulaksil 

Meryem Kılıç 

Bestuurslid          (herbenoemd per 23-11-2013) 

Bestuurslid          (benoemd per 23-11-2013) 

Najia Tarhouchi 

 

Bestuurslid  

Afgetreden  

Najia Tarhouchi M.i.v. 01-01-2014 

 
De ISBO werkt met deze samenstelling van het bestuur aan het verder verstevigen van de basis om zo 
een nog betere en  professionele organisatie te bewerkstelligen. Een organisatie die zal voortbouwen 
op de ingeslagen weg en de ingezette koers, maar dit ook verder zal verfijnen. 
 
 

1.1  Stafbureau van de ISBO 
 
Het ISBO-bureau heeft in 2013 geen wijziging gekend. In 2013, net zoals in voorgaande jaren, hebben 
we twee stagiaires begeleid op de afdeling van consultancy en twee op de juridische afdeling. 
 

Naam  Functie  

Yusuf Altuntaş Directeur 

Stefania Prekpalaj  Jurist 

Arzu Yandere-Köycü  Jurist 

Majid El Khayami  Jr. Jurist 

Saida Franken Projectadviseur Cultuureducatie 

Asma Claassen Beleidsadviseur Identiteit 

Leo van der Meij Medewerker Communicatie 

Tuğba Buğur Financieel administratief medewerker 
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1.2  De ALV 
 
Het ISBO-bestuur heeft op 27 januari 2013 een visiedag gehad over de uitgangspunten in het 
bestaande strategische beleidsplan, de ontwikkeling van de bemensing van het bestuur en de daarbij 
horende taakverdeling, alsook de bestuursstijl van de ISBO in relatie tot Good Governance.  
 
Verder heeft er in 2013 driemaal een ALV plaatsgevonden:  
 
De eerste ALV, gehouden op 25 mei 2013 op de IBS El Kadisia te Amsterdam, stond in het teken van: 

 Ontwikkelingen bij Ibn Ghaldoun; 
 Jaarverslag 2012; 
 Verslag kascommissie 2011; 
 25-jarige viering van het Islamitisch Onderwijs; en 
 Ontwikkelingen bij Onderwijsgeschillen. 

 
De tweede ALV, was speciaal ingelast op 14 juni 2013 op het ISBO-bureau en stond in het teken van:  

 Examenfraude Ibn Ghaldoun. 
 
De derde ALV vond plaats op 23 november 2013 bij het Rijksmuseum Volkenkunde te Leiden en 
stond in het teken van:  

 Begroting 2014; 
 Herbenoeming van twee bestuursleden en benoeming van een nieuw bestuurslid; 
 Stand van zaken werkgroep over de nieuwe methode; en 
 Terugblik op de viering van de 25-jarige bestaan van het islamitisch onderwijs.    

  
Naast deze ledenvergaderingen heeft het ISBO-bestuur op 27 oktober 2013 een themadag gehad met 
als thema “Hoe gaan we om met de opkomst van het particulier onderwijs?” Hieruit zijn een aantal 
actiepunten voortgekomen die als visiedocument zijn uitgewerkt, dat een onderdeel vormt van het 
protocol “oprichting van scholen.”    
 
Tot slot heeft de ISBO, net als in voorgaande jaren, gesprekken gevoerd met leden. Vanuit de ISBO 
visiteren de directeur en de voorzitter eens per kwartaal een lid. Deze gesprekken zijn in 2013 minder 
frequent gevoerd in verband met drukte bij de voorzitter in relatie tot zijn aanstaande vertrek. In het 
jaar 2014 zal met een nieuwe voorzitter weer gestart worden met inplanning van twee-maandelijkse 
gesprekken met de leden.  
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2. Belangenbehartiging 
 
1. Vanuit de belangenbehartiging heeft de ISBO zich in 2013 flink ingezet voor ondersteuning bij de 

crisis die na de examenfraude is ontstaan bij Ibn Ghaldoun. Hierbij is ook een bijdrage geleverd 
aan het vervolg van een VO-school op Islamitische grondslag in Rotterdam.  
 

2. In verband met de scheiding van bestuur en intern toezicht heeft de ISBO-directeur samen met 
een BAC het traject van benoemen van een nieuwe CvB voor SIPOR begeleid en afgerond. 

  
3. Tussen de ISBO en het bestuur van Stichting Noor is er een overleg geweest over de 

ontwikkelingen en betrokkenheid bij de ISBO. Deze gesprekken lopen in 2014 door. Dit geldt 
eveneens voor As-Siddieq.  
 

4. Net als in 2012 heeft de ISBO ook dit jaar een structurele vertegenwoordiging bewerkstelligd in 
het PO- en VO-platform, de klankbordgroep ZZS (zeer zwakke scholen), in de Ring 2 a/b 
overleggen en het IBO-overleg (interbestuurlijk overleg besturenorganisaties).  
 

5. De ISBO heeft in het najaar samen met vertegenwoordigers uit het veld (SIMON en SEIOO) 
gesproken met de nieuwe hoofdinspecteur van het onderwijs. Het gesprek ging over de 
ontwikkelingen binnen het islamitisch onderwijs, alsook over de rol van het inspectietoezicht op 
de kwaliteit van de scholen.  
 

6. De ISBO heeft actief geparticipeerd in de overleggen met de PO-Raad en de VO-Raad over 
toekomstige samenwerking met andere besturenorganisaties. Dit traject zet zich ook door in het 
jaar 2014.   
 

7. De ISBO werkt mee aan het promotieonderzoek van dhr. B. Budak waarbij onderzocht wordt wat 
de rol van het islamitisch onderwijs is bij de identiteitsontwikkeling van leerlingen. De 
verwachting is dat dit onderzoek in 2017 wordt afgerond.  
 

8. Juni 2012 hebben we het driejarige KIO-project met succes afgerond middels een slotconferentie 
die druk werd bezocht uit het hele onderwijsveld. Het project wordt voortgezet in de vorm van 
een KIO-programma. Meer hierover in hoofdstuk 6. 

 
Daarnaast is de ISBO betrokken bij de Klachtencommissie voor het Islamitisch Onderwijs en de 
Commissie van Beroep voor het Islamitisch Onderwijs. Verder heeft de ISBO deelgenomen aan 
verschillende grote bijeenkomsten (conferenties, seminars, enz.) om namens het islamitisch onderwijs 
onze visie weer te geven en dus invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen binnen het 
onderwijsbestel.  
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3. Ledenservice 
 
Naast belangenbehartiging vindt de ISBO de service aan haar leden van groot belang en de ISBO heeft 
hierin sinds 2010 de nodige stappen gezet, welke hieronder uiteen zullen worden gezet. 
 
Website 
In 2009 is de ISBO-website geheel vernieuwd en heeft een nieuw jasje gekregen waarbij de groene 
kleur van de Islam is behouden. De site is nu reeds drie jaar actief, wordt regelmatig bijgewerkt en 
biedt gelegenheid tot informatie-uitwisseling door en met de leden, maar ook met de samenleving. 
Deze ISBO-site heeft het aantal bezoekers ook in 2013 weten te verhogen: maandelijks wordt de site 
door meer dan tweeduizend bezoekers bezocht, waarvan ongeveer 1600 “nieuwe” bezoekers. Dit geeft 
opnieuw aan hoe groot de belangstelling is voor het islamitisch onderwijs.  
 
Nieuwsbrief 
Periodiek wordt er een digitale nieuwsbrief opgesteld en verstuurd waarin ingegaan wordt op de 
actualiteit. In 2013 is de nieuwsbrief zeven keer verschenen. De nieuwsbrief bevat informatie over de 
diensten, activiteiten en plannen van de ISBO alsmede de algemene actuele ontwikkeling in het 
onderwijs. Ook is er ruimte gelaten voor nieuws vanuit de achterban. De nieuwsbrief wordt enkel in 
digitale vorm verspreidt en het aantal abonnementen op de nieuwsbrief neemt gestaag toe. 
 
Project Turkse Taal en Cultuur 
De ISBO is in de tweede helft van 2013 gestart met een pilot bij drie scholen (El Furkan, Ababil en De 
Zonnebloem) over Turkse taal en Cultuur, welke is gefinancierd uit externe fondsen. Dit traject zal in 
2014 op verzoek van de scholen ook worden doorgezet.  
 
Vijf seminars aan HDV moskeeën over islamitisch onderwijs  
De ISBO heeft aan een vijftal moskeeën van Diyanet in het oosten van het land (Zwolle, Harderwijk, 
Apeldoorn, Deventer en Oldenzaal) voorlichting gegeven over de toegevoegde waarde van het 
islamitisch onderwijs op het kind en de kwaliteit van de islamitische scholen.    
 
Oprichting van scholen 
Zoals opgenomen in het nieuwe Strategisch Beleidsplan, levert de ISBO haar leden extra service als 
het gaat om oprichting van scholen. De ISBO bouwt op dit vlak kennis op en werkt hierin nauw samen 
met VBS. De ISBO doet hierin het gehele voorbereidingstraject alvorens de oprichting van een school 
een feit wordt en draagt dit vervolgens over aan een bestuur. Met deze service komt de ISBO tegemoet 
aan de wens van veel ouders voor een islamitische basisschool in hun gemeente.  
 
Vanuit deze service kunnen we concluderen dat we in 2014 een school gaan starten in Zwolle, Venlo 
en Heemskerk waarbij nauw is samengewerkt met de Moslimplatform Zwolle. Bij dit soort trajecten 
werken we nauw samen met de Moskeekoepels waarmee een gezonde band ontstaat en afstemming 
plaatsvindt.   



ISBO | Jaarverslag 2013   9 - 15 
 

4. Juridische zaken 2013 
 

1. Juridische afdeling 
In 2013 bestond de juridische afdeling uit drie juristen. Een 
van de juristen was fulltime in dienst en de andere twee elk 
voor een werktijdfactor van 0,6 fte. Tot en met 14 maart 2013 
en vanaf 2 september 2013 werd de juridische afdeling 
ondersteund door stagiaires.  

 
2. Dossierafhandeling 

Ten opzichte van 2012 is het totaal aantal dossiers in 2013 licht gestegen. Met name de civiel- 
en bestuursrechtelijke dossiers vertonen een stijging, waardoor het aantal arbeidszaken 
percentueel daalt. In totaal hebben de juristen in 2013 56 dossiers in behandeling genomen 
tegenover 49 in 2012. Van deze dossiers lopen er vijf door naar 2014. 32 dossiers hadden 
bestrekking op arbeidsrecht, 13 dossiers waren bestuursrechtelijk van aard en 11 dossiers 
waren civielrechtelijk.   De zaken die aan de orde waren hadden betrekking op ontslag of een 
disciplinaire maatregel als bedoeld in de CAO PO/VO. Een overzicht voor het aantal zaken 
ziet er als volgt uit: 
 
 

 
 

3. Opstellen documenten 
Naast de concrete dossiers die in behandeling zijn genomen hebben de juristen ook op verzoek 
diverse documenten opgesteld en/of aangepast. Bijvoorbeeld conceptbrieven, 
klachtenregelingen, regelingen gesprekkencyclus, medezeggenschapsreglementen en –statuten 
en aanvragen. 
 

4. Oprichting scholen 
In 2013 zijn zeven scholen aangevraagd. Vijf scholen voor primair onderwijs, in Capelle aan 
den IJssel, Den Haag Escamp, Haarlemmermeer, Heemskerk en Venlo, en twee scholen voor 
voortgezet onderwijs, in Rotterdam en Schiedam.  De scholen in Capelle aan den IJssel, 
Haarlemmermeer, Heemskerk en Venlo zijn onder begeleiding van de ISBO aangevraagd en 
de ISBO heeft overlegd met ISNO over de aanvraag van een school in Den Haag Escamp. 
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Van de aanvragen voor de scholen voor primair onderwijs zijn Heemskerk en Venlo, 
gehonoreerd. De overige aanvragen zijn zowel in eerste instantie bij de gemeente als in 
administratief beroep bij de staatssecretaris afgewezen. Tegen de beslissing met betrekking tot 
Haarlemmermeer zal in 2014 beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State worden aangetekend. 
 
De scholen voor voortgezet onderwijs zijn aangevraagd om te voorkomen dat andere 
aanvragers in aanmerking komen voor een school, om zo het voortbestaan van De Opperd, 
welke een islamitisch karakter heeft, te waarborgen. 
  

5. Cursussen 
a. Cursus medezeggenschap 
Sinds 2010 verzorgt de ISBO de basiscursus medezeggenschap voor medezeggenschapsraden. 
De ISBO maakt hierbij gebruik van eigen materiaal. In 2013 heeft de ISBO twee maal de 
basiscursus verzorgd. Deze cursus is medio 2013 eveneens voor bestuurders en directeuren 
verzorgd. 
 
Daarnaast was de ISBO ook dit jaar vertegenwoordigd op het WMS-congres, waarbij een van 
de juristen twee workshops heeft gegeven over passend onderwijs. De workshops zijn zeer 
goed ontvangen door de toehoorders. De ISBO is dan ook voornemens om in 2014 wederom 
als spreker te fungeren op het komende WMS-congres. 

 
b. Cursus ‘Ziekte en arbeidsongeschiktheid’ en ‘Aanleggen van een personeelsdossier’ 
In het voorjaar 2013 hebben de juristen de cursus ‘Ziekte en arbeidsongeschiktheid’ en in het 
najaar 2013 de cursus ‘Aanleggen van een personeelsdossier’ georganiseerd. Tijdens de cursus 
werd ingegaan op ‘Ziekte en arbeidsongeschiktheid’ zijn de re-integratieverplichtingen, de rol 
van de bedrijfsarts, passende arbeid, re-integratie op arbeidstherapeutische basis, sancties bij 
onvoldoende re-integratie, deskundigenoordeel, WIA-uitkering (volledig of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt), en ontslag. De cursus ‘Aanleggen van een personeelsdossier’ bevatte 
informatie over de inhoud en opbouw van een personeelsdossier, disciplinaire en 
ordemaatregelen, het ontslag en de inspanningsverplichtingen in het kader van het Reglement 
Participatiefonds. Beide cursussen werden bezocht door drie deelnemers. 
 
c. Cursus ‘Toezicht houden’ 
In 2013 is drie maal de cursus ‘Toezicht houden’ verzorgd, waaraan in totaal 22 mensen 
hebben deelgenomen. De deelnemers bestonden uit bestuurders en toezichthouders. 

 
6. Projecten 

De juristen hebben in 2013 twee projecten verzorgd. Het project ‘ouderbetrokkenheid’ vond 
deels plaats in 2013 en loopt door in 2014 en het project ‘25-jaar islamitisch onderwijs’ is in 
november 2013 afgerond met de viering.  
 

7. Functiewaardering 
De juristen zijn sinds 2010 gecertificeerd functiewaarderingsdeskundigen. In 2013 hebben 
twee juristen deelgenomen aan de bijscholing. Er is besloten om één certificering te laten 
vallen, omdat er niet veel werkzaamheden zijn. In 2012 zijn er voor een schoolbestuur 
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werkzaamheden verricht voor het functiebouwwerk. Deze werkzaamheden zijn in 2013 
afgerond. 
 

8. Belangenbehartiging 
De juridische afdeling heeft in het kader van belangenbehartiging verschillende activiteiten 
uitgevoerd.  
 De juristen geven acte de presence op de verschillende juridische netwerkbijeenkomsten. 

Dit draagt bij aan het netwerk van de juridische afdeling en bovendien is dit gunstig voor 
het imago van het onderwijs op islamitische grondslag.  

 Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het onderwijs op islamitische 
grondslag om te groeien. 

 De juristen ondersteunen bij de aanvragen voor projectsubsidies en begeleiden vervolgens 
het desbetreffende project. 

 De juristen nemen korte vragen van de besturen/directeuren in gratis behandeling en geeft 
adviezen op maat. 

 De juristen stellen conceptdocumenten op.  
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5. Consulting  
 

5.1  Cultuureducatie 
  
Leerlingen van scholen op islamitische grondslag blijven op creatieve wijze kennis maken met 
cultuureducatie. De scholen die in het jaar 2012 cultuureducatie trajecten met de ISBO uitgevoerd 
hebben zijn in twee categorieën in te delen.  

1. Scholen die voor het eerst in aanraking komen met cultuureducatie.  
2. Scholen die meer inhoud en verdieping geven aan cultuureducatie.  

 
In totaal zijn er bij vijftien scholen verschillende trajecten opgezet en uitgevoerd. De ervaring van vier 
jaar cultuureducatie op ISBO-niveau laat zien dat er veel potentie is bij de leerlingen. Het sociaal 
emotioneel gedrag in zowel doen en laten wordt positief beïnvloed.  
 
De diverse projecten die op scholen zoals Al Amana en Al Islaah zijn uitgevoerd, leveren het bewijs 
dat cultuureducatie heel goed kan worden gecombineerd met de islamitische identiteit. Het 
Zintuigenproject dat samen met de leerlingen van El Wahda is gemaakt, is hier een goed voorbeeld 
van. Het draagt een boodschap in zich betreffende het islamitisch onderwijs van de toekomst, waarbij 
leerlingen vanuit een herkenbaar referentiekader zich positief kunnen ontwikkelen.  
 
De ISBO wil deze lijn vasthouden en in de komende jaren verder uitbouwen.  
 
5.2  Identiteit 
 
In het jaar 2013 heeft de ISBO haar dienstverlening op het gebied van identiteit gecontinueerd, na de 
start hiermee in 2010. Voor Al Amana heeft mevrouw Asma Claassen het hele jaar gewerkt aan de 
ontwikkeling van een nieuwe godsdienstmethode in een leerlijn van groep 3 t/m 8. Deze methode 
bestaat uit een lerarenhandleiding, werkboekjes in kleur en toetsen. 
 
Voor El Wahda heeft zij gewerkt aan de ontwikkeling van een methode seksuele voorlichting. Zij 
heeft deze lessen ook zelf uitgevoerd in de groepen 7 en 8 en aan de hand van haar bevindingen de 
methode bijgesteld. In de methode zijn ook de nieuwe kerndoelen voor seksuele diversiteit 
opgenomen. 
 
Op enkele scholen (SIPOR, El Wahda, Hidaya en Nour) heeft zij gedurende het jaar studiedagen, 
workshops en nascholingen voor de leerkrachten en de ouders verzorgd. Op El Wahda waren daarbij 
ook klassenconsultaties inbegrepen. 
 
Bij SIPOR heeft mevrouw Claassen de godsdienstleerkrachten begeleid en in overleg met de BIC 
gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw identiteitsbeleid 
 
Op SIS El Amal heeft mevrouw Claassen onder de ouders en het personeel een 
tevredenheidsonderzoek verricht naar de identiteit op de scholen. Zij heeft hierover een presentatie en 
aanbevelingen gegeven aan het bestuur en het BMT. 
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In samenwerking met de heer Budak heeft mevrouw Claassen een assessment voor 
godsdienstleerkrachten ontwikkeld, waarmee de bekwaamheid kan worden vastgesteld.  
 
Mevrouw Claassen heeft in 2013 ook twee keer een landelijk overleg voor godsdienstleerkrachten 
georganiseerd, waar de basis is gelegd voor de invoering van een landelijke islamkennisquiz die in 
2014 voor het eerst zal plaatsvinden onder 21 islamitische scholen. Verder heeft zij de scholen die 
onder de ISBO vallen regelmatig onder de aandacht gebracht middels moslimmedia. 
 
De in 2013 opgedane ervaringen leren ons dat er op gebied van de identiteitsontwikkeling op scholen 
nog veel onontgonnen terrein is, zoals het ontwikkelen van een schooleigen identiteitsbeleid op de 
scholen, het in kaart brengen en in de praktijk toepassen van de bestaande leerlijn m.b.t. het 
godsdienstonderwijs, het begeleiden van de godsdienstleerkrachten op het gebied van de didactiek 
(directe instructiemodel, coöperatieve werkvormen enz.) en het integreren van de identiteit in het 
reguliere lesprogramma. 
 
Op ISBO-niveau zijn we druk bezig met het ontwikkelen van identiteitsgerelateerde lesmaterialen en 
een implementatietraject voor godsdienstleerkrachten, behorende bij de nieuwe godsdienstmethode.    
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6. Kwaliteit Islamitisch Onderwijs (KIO)  
 
Het onderwijs is continu in beweging en het jaar 2013 was dan ook een jaar met veel veranderingen in 
positieve zin. De kwaliteit van de scholen is wederom gestegen. Er is één zwakke school en er zijn 
geen zeer zwakke scholen islamitische scholen. Het gemiddelde van de CITO-scores blijft stijgen en er 
zijn in 2013 twee excellente islamitische basisscholen. Kortom een ontwikkeling om met z’n allen 
trots op te zijn.  
 
In het KIO-project is samengewerkt met het APS en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) op 
landelijk, bestuurlijk, en schoolniveau. Op ieder niveau zijn andersoortige activiteiten georganiseerd. 
Om deze ontwikkelingen voort te zetten en de positieve uitkomsten te bestendigen, heeft de ISBO in 
samenwerking met School aan Zet een KIO-programma ontwikkeld. Dit bestaat uit een gesprekken- 
en bijeenkomstencyclus gedurende twee jaren. Tijdens een voorgesprek met de individuele scholen, 
worden hun ambities scherpgesteld en benoemd. De besturen, schoolleiders, en intern begeleiders 
komen jaarlijks een aantal keren bijeen, om kennis uit te wisselen over hun ambities en over actuele 
schoolthema’s.  
 
De gerealiseerde activiteiten vanuit het KIO-programma in 2013, zijn: 

 Ambitiegesprekken met de scholen 
 Netwerkbijeenkomst voor islamitische scholen 

 
Netwerkbijeenkomsten 
De netwerkbijeenkomsten voor de besturen en scholen waren met name gericht op het bevorderen van 
opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen en aandacht voor excellentie en hoogbegaafdheid.  
 
De netwerken goed onderwijs hebben vooral in het teken gestaan van wat goed onderwijs is en de 
kennisuitwisseling tussen scholen. Het beoogde resultaat hiervan is dat de scholen ook buiten het KIO-
project om samenwerken en kennis met elkaar delen.  
 
 

               
 
26 november 2013, Utrecht    Workshop Lerende organisatie
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Conclusie 
 

De sinds 2011 ingezette koers is doorgetrokken in het jaar 2013 en verder uitgebreid. De gevaren 
koers, welke in samenspraak met de leden tot stand komt, blijft een punt van aandacht en wordt soms 
ook gereserveerd ontvangen. Dit leidt tot vertraging op een aantal strategische speerpunten die 
voortvloeien uit het Strategische beleidsplan 2011-2015. Vooruit varen en af en toe pas op de plaats 
maken is nou eenmaal een gegeven binnen een vereniging. Wij zijn ons hiervan bewust.  
 
Helaas hebben we dit jaar te maken gehad met het verlies van de enige islamitische VO-school, Ibn 
Ghaldoun. De examenfraude heeft de staatssecretaris doen besluiten om de bekostiging van de school 
te beëindigen. De vooruitzichten zijn dat de school binnen afzienbare tijd zal worden ‘teruggegeven’ 
aan de islamitische gemeenschap in de regio Rijnmond.  
 
De ISBO heeft hiernaast ook de gesprekken met ex-leden aangehaald en de gesprekken lopen nog 
steeds. We hopen in 2014 hierin positief nieuws te vermelden.   
 
Het afgesloten jaar 2013 stond ook in het teken van uitbreiding van de extra service aan de leden 
aangaande de oprichting van scholen op islamitische grondslag. Dit heeft o.a. geresulteerd in nieuw op 
te richten scholen in Zwolle, Heemskerk en Venlo, welke naar verwachting per augustus 2014 van 
start zullen gaan. Er zijn veel gemeenten waar potentie is om scholen op te richten en daar zullen we 
de komende jaren extra aandacht aan schenken.        
 
Het geheel overziend, kunnen we concluderen dat de ISBO alles in het werk heeft gesteld om de rol 
van hoedster van het islamitisch onderwijs naar de leden en naar de externen toe, optimaal uit te 
oefenen. Deze waardevolle taak is een uitdaging om het jaar 2014 nog succesvoller te maken en op 
weg te gaan naar nieuwe perspectieven! 
 
Bestuur ISBO 

 


